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 الخالصة
 فضالً عنن تقندير واإلنتاجياستنباط هجن فردية متميزة في أداءها الحقلي بهدف تقويم أداء اآلباء وهجنها و

ومعامنننل ابرتبنناط الموهنننرث والنننورا ي بننين الصننن ات المدروسنننة   بعنننل المعننالم الورا ينننةوالتنندهور النننورا ي 

سنورث  -2و كنوادلجي(افرنسني ) -1( هي: .Vicia faba L) Faba Beanاستخدمت أربعة أصناف من الباقالء 

Griffing (1956 )أدخلت في برنامج تضريبات تبادلية كاملة وفنق طريقنة هولندث   -4و أسباني -3و  )الشامي(

هجينناً فرديناً منن التلقنيذ النذاتي لهجنن  12وذج األول للحصنول علن  هجنن الجينل ال ناني  والبالغنة األولن  واألنمن

زرعت التراكيب الورا ية )اآلباء وهجن الجيل ال ناني( فني تجربنة  .2009/2010خالل موسم النمو الجيل األول 
عائنند لقسننم البسننتنة وهندسننة وفننق تصننميم القطاعننات العشننوائية الكاملننة ب ال ننة مكننررات فنني حقننل الخضننراوات ال

 .2010/2011موسم النمو كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل خالل  –الحدائق
 (اآلبناء وهجنن الجينل ال ناني التراكينب الورا ينة ) أوهنرت النتنائج أن هنناخ اختالفنات معنوينة بنين متوسنط

 ةالجافننالخضننراء و للقرنننات أعلنن  حاصننل كنوادلجي( افرنسنني ) -1إذ أعطنن  األب  لجمين  الصنن ات المدروسننة 

 فنني حاصننل القرنننات األخضننر والجنناف 3×2الهجننين فنني حننين تميننز وحاصننل البننذور والحاصننل البننايولوجي  

في الحاصل البايولوجي. أوهرت هجن الجيل ال اني تدهوراً ورا ياً بسبب التربينة   1×2وحاصل البذور والهجين 
كننان التبنناين النننورا ي اإلضننافي معنويننا لجمينن  الصننن ات  لمدروسننة.الداخليننة وبشننكل معنننوث لجمينن  الصننن ات ا

. نسننبة التورينم بمعناهننا الضنيق كانننت عاليننة موعنند التزهينر وعنندد البنذور فنني القرننة تيباسننت ناء صن  المدروسنة

بنننذرة وحاصنننل القرننننات األخضنننر والجننناف  100برت نننال النبنننات وعننندد الت رعات/نبنننات وطنننول القرننننة ووزن 
لموعندث التزهينر مما يعكنس وجنود فعنل جينني إضنافي هنام لهنذت الصن ات. كاننت السنيادة فائقنة  وحاصل البذور 

فني  أّما قيم التحسنين النورا ي المتوقن  والنضج وعدد القرنات/نبات وعدد البذور في القرنة والحاصل البايولوجي.

اب فني تحسنين هنذت الصن ات. وهنذا يشنير إلن  أهمينة ابنتخن لمعوم الصن ات المدروسنةفكانت عالية  الجيل ال الم

 .حاصل القرنات الجاف وحاصل البذورأعل  ارتباط موهرث وورا ي معنوث كان بين 
 الباقالء. التحسين الورا ي   التدهور الورا ي التهجين التبادلي الكلمات الدالة: 

 .7/07/7102: وقبوله، 9/01/7102 :تاريخ تسلم البحم
 المقذمة

 Fabaceaeالعائندة للعائلنة البقولينة  هني احند المحاصنيل المهمنة faba bean (Vicia  faba L)البناقالء 
 المزروعة في ك ير من بقال العالم ومنها الصين التي تعد من اكبر الندول إنتاجنا واسنتهالكا للبناقالء تليهنا أ يوبينا

(Crepona  و  2010 وآخنننرونGurmu   2012وآخنننرون)   وتننن تي أهميتهنننا منننن اسنننتعمالها كغنننذاء ل نسنننان

وآخننرون   Jensenو  Alghamdi  2007بحتنواء قرناتهنا وبنذورها علنن  منواد  ذائينة أساسننية مهمنة ل نسنان )

 El-Sherbeeny(. فضالً عن احتواء بنذورها علن  نسنبة عالينة منن البنروتين )Afiah  2012و Faragو 2010

وآخنننننننننننننننننننننننننننننننرون   Gnanasambandamو Ibrahim  2010و Alghamdi  2008و Robertson  2006و

(  األمننر الننذث يجعننل مننن هننذا المحصننول ذو أهميننة  ذائيننة ضننرورية للتعننويل عننن البننروتين الحيننواني 2012

 4.3حنوالي  2010وصل اإلنتاج العالمي للباقالء كقرنات خضنراء للعنام (. 2010المرت   ال من )عبد الحليتان  

(  أمنا فني العنراق فقند بلغنت المسناحة FAOSTAT  2010) ملينون هكتنار 2.55مليون طن في مساحة مقدارها 

طنن كقرننات 144300 و طنن كقرننات جافنة 10874بمعندل إنتناج  دوننم 12510 حنوالي 2009المزروعة لعنام 

 (.2010)مجهول   خضراء
في اتجاهين األول هو ت  يرها عل  معندل أداء  في ورا ة الص ات الكمية ينصبإن دراسة التربية الداخلية 

الصن ة المدروسننة وال ناني هننو ت  يرهنا علنن  تبناين تلننخ الصن ة  ومننن أهنم مونناهر التربينة الداخليننة المسنتمرة هننو 

وهنذا منا يسنم  بالتندهور بسنبب  Biological fitnessحصول نقصان أو انخ ال في معدل الصنالحية الحيوينة 

وتحصل هذت الواهرة نتيجة اسنتمرار عملينات التربينة الداخلينة التني  Inbreeding depressionالتربية الداخلية 
وتشترخ هذت الواهرة بواهرة قوة الهجين في الص ات الكمية في الهجن عبر  تعمل عل  إوهار العوامل المتنحية 

التنني توهننر تنندهورا عاليننا  األجيننال وذلننخ بسننبب اشننتراخ المواقنن  الجينيننة ن سننها فنني كلتننا الحننالتين فنني الصنن ات

(. إن مننن أسنباب التنندهور النورا ي نتيجننة التربينة الداخليننة هنو زيننادة عندد المواقنن  أو التراكيننب 2005)أ نوان  

التني تتكنون  Heterozygousوانخ ال المواق  أو التراكيب الجينية الهجيننة  Homozygousالجينية المتما لة  
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حيويننة الجينندة ألث صنن ة كميننة تتجننه نحننو زيننادة التبنناين السننيادث فيهننا بسننبب تننزاوج األقننارب  وان الصننالحية ال

وكنتيجنة للتربيننة الداخلينة المسننتمرة سننتتكون تراكينب جينيننة متما لنة وتنن دث بنندورها إلن  حنندوم تندهور فنني تلننخ 

 Faragو (2008وآخننرون ) Ahmedو (2003وآخننرون ) Rabieو (2001وآخننرون ) Abdallaوجنند . الصنن ة

 وعنندد الت رعات/نبننات ننوق هجننن الجيننل األول علنن  هجننن الجيننل ال نناني فنني ارت ننال النبننات ت Afiah (2012)و

بنذرة وحاصننل البننذور وحاصننل  100وموعند النضننج وعنندد القرننات فنني النبننات وعنندد البنذور فنني القرنننة ووزن 
توصنل  ني.القرنات األخضر وذكروا أن سبب ذلخ هو التندهور النورا ي بسنبب التربينة الداخلينة لهجنن الجينل ال نا

رت نال النبنات وعندد الت رعنات فني النبنات وموعندث التزهينر والنضنج بإل  وجود تدهور ورا ي وانخ ال عنالي 

 والجناف بنذرة وحاصنل القرننات األخضنر 100وعندد البنذور فني القرننة ووزن وطول القرنة نبات /وعدد القرنات

 Farag  2008و  Link 2007و Gasimو Ahmed  2005) والحاصننننننل البنننننايولوجي وحاصنننننل البنننننذور

 (.2013والحمداني وألنعيمي   2012وألنعيمي   2009  ال هادثو Alghamdi  2009و 2009  الغامدثو
فضنال عنن  آخنر إلن ت تي أهمية تقدير المعلمات الورا ية في معرفة كي ية انتقال العوامل الورا ية من جينل 

ات وذلنخ منن خنالل معرفنة السنلوخ النورا ي وطبيعنة عالقتها ببعضها وت  يرهنا فني تحديند الموهنر الخنارجي للنبن

ال عل الجيني الذث يم ل أهمية كبيرة في تحديد الطريقة المناسبة للتربينة والتحسنين. ن نذت دراسنات عديندة لتحديند 

 (2007وآخنرون ) El-Hartyو ((Toker 2004 المعلمات الورا ية للحاصل ومكوناته فني البناقالء  فقند توصنل

 El-Bramawyو (a 2012الحمننننننداني )و Ibrahim (2010)و (2009ال هننننننادث )و( 2009) ألغامنننننندثو

أن التبناين النورا ي اإلضننافي كنان معنوينناً إلنن  ( 2013وآخنرون ) Ali( و2012( وألنعيمني )2012) Osmanو
طننول القرنننة ونبننات /عنندد القرننناتووموعنند النضننج الت رعات/نبننات عنندد وواختلننف عننن الصنن ر برت ننال النبننات 

نسنبة  . حصنل علن وحاصنل البنذور والحاصنل البنايولوجي والجناف بنذرة وحاصنل القرننات األخضنر 100ووزن 
نبنات /موعدث التزهير والنضج وعندد القرنناتونبات /رت ال النبات وعدد الت رعاتب بمعناها الواس  توريم عالية

 نسنبةو  البنايولوجي والحاصنل والجاف وحاصل البنذور بذرة وحاصل القرنات األخضر 100طول القرنة ووزن و

بننذرة ومتوسننطة  100عالينة برت ننال النبننات وعندد الت رعات/نبننات وطننول القرننة ووزن بننالمعن  الضننيق تورينم 

  Gerenو Alanو Toker  2004و  Sood  2004و Kaliaو 2003 وآخنننرون  Kaliaلعننندد القرنات/نبنننات  )

 El-Bramawyو Ibrahim  2010و 2007  نوآخنننننننننننننننننننننننننننننننننننرو El-Hartyو Alghamdi  2007و  2007

والحمننننننداني  2013وآخننننننرون   Aliو  El-Mouhamady  2012و  Abdel Sattarو  Osman  2012و

الحمداني و( 2009) ألغامدثو Sood (2004 )و Kaliaو (2003وآخرون ) Kalia أشار  (.2013وألنعيمي  

(2012a,b) ( 2012وألنعيمنني) وEl-Bramawy وOsman (2012  )لموعنند النضننج وعنندد  إلنن  سننيادة فائقننة
تحسننين إلنن  قننيم و طننول القرنننةو/نبننات وإلنن  سننيادة جزئيننة لعنندد الت رعات لحاصننل البننايولوجي او القرنات/نبننات

 .التزهير والنضج ثلموعد ةبذرة ومنخ ض 100وزن ل متوسطةوطول القرنة ولعدد القرنات/نبات  ةورا ي عالي
تقنندير و  الناتجنة منن تضننريب أربعنة آبناءالهندف منن الدراسنة تقننويم أداء اآلبناء وهجنهنا فني الجيننل ال ناني 

دراسنة ابرتباطنات الورا ينة والموهرينة بنين الحاصننل و المعنالم الورا ينة التربينة وبعنل نتيجنة التندهور النورا ي

لمناسنبة والتني تسناعدنا فني الحصنول علن  أهمينة كبينرة فني تحديند طريقنة التربينة امن لها  لماوالص ات األخرى 

 الصنف المر وب.

 وطرائقه البحث مىاد
 -1وهني: مختل نة األصنول  .Vicia faba Lمنن البناقالء  نقينة استعملت فني هنذت الدراسنة أربعنة أصنناف

وهني منن األصنناف النناجذ زراعتهنا فني هولنندث   -4و أسنباني -3و )الشنامي(سنورث  -2و كنوادلجي(افرنسني )
علمننا ً أن هننذت األصننناف تختلننف فنني مصننادرها الورا يننة فنني العدينند مننن الصنن ات الكميننة ذات األهميننة  العننراق

وفقننا ً  األربعننة ألصنننافلأجريننت جمينن  التضننريبات التبادليننة الكاملننة  .ابقتصننادية كصنن ات الحاصننل ومكوناتننه

وتنم الحصنول علن  بنذور هجنن الجينل   Griffing (1956)جناء بنه  حسب ما لطريقة األول  واألنموذج األول ول

  وبذلخ يكون عدد 2010-2009من اإلخصاب الذاتي لنباتات الجيل األول التي زرعت خالل موسم النمو  ال اني

 هجيناً للجيل ال اني(. 12أباء +  4( تركيبا ً ورا يا ً )16التراكيب الورا ية تحت الدراسة )
 –فني حقنل الخضنراوات التناب  لقسنم البسنتنة وهندسنة الحندائق التراكيب الورا ية الستة عشنر أداء  تم تقييم

زرعننت بتننناريخ إذ   2011–2010جامعنننة الموصننل خننالل موسننم النمنننو الزراعنني  –كليننة الزراعننة والغابننات 

سم بين نبات وآخر عل  جهة واحدة  25و وآخر سم بين مرز 75م وبمسافة  4عل  مروز بطول  26/11/2010

باسننتخدام  Guard Plantsبننذرات لكننل جننورت  وعننّدت النباتننات الجانبيننة نباتننات حارسننة  3مننن المننرز وبمعنندل 

ب ال ننة مكننررات  وأجريننت عمليننات الخدمننة الزراعيننة مننن رث  .R.C.B.Dتصنميم القطاعننات العشننوائية الكاملننة 

(. علمناً ب ننه قنند 1989عنامالت كافنة وكمننا موصن  بنه )مطلنوب وآخنرون  وعنزق وتعشنيب وخنف بالتسناوث وللم

(. تم مكافحنة األد نال يندويا ًأ نناء 1982أجريت عملية الخف بحيم تحوث كل جورت عل  نبات واحد )المعيوف  
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N.P. (27:27 )فترة إجراء البحم حسب الحاجة  وسمدت النباتات بعد إزالنة األد نال مباشنرة بالسنماد المركنب 

يومناً منن الزراعنة وال انينة بعند منرور شنهر منن  45كغم/هكتار عل  دفعتين إذ أَضي ت األول  بعد  150بمعدل و

(. كمننا أجرينت عملينة مكافحننة Schlentner  1995و Cochranو Wahab  1995و Abdallaالدفعنة األولن  )

سننم 1( وبمعنندل CYRENحشننرتي المننن والذبابننة البيضنناء باسننتعمال المبينند )
3

منناء رشننا ًعلنن  المجمننول /لتننر 

  Anonymousالخضننرث وبشنننكل دورث كنننل سنننتة أينننام كرشننة وقائينننة لمنننن  اإلصنننابة بننناألمرال ال يروسنننية )

(. وأجريت عملية تعقيم التربة قبل الزراعة بالمبيد ال طنرث بنلينت كناجراء وقنائي لتجننب إصنابة البنادرات 2002
 باألمرال ال طرية.

نباتات/وحنندة تجريبيننة( منتخبننة بصننورة  10أسنناس النبننات ال ننردث )سننجلت جمينن  القياسننات الحقليننة علنن  
لصنننن ات: ارت ننننال النبنننات )سننننم( وعنننندد الت رعات/نبنننات وموعنننندث التزهيننننر والنضنننج )يننننوم( وعنننندد  عشنننوائية

بننذرة ) نم( وحاصننل القرنننات األخضننر  100القرنات/نبنات وطننول القرنننة )سنم( وعنندد البننذور فني القرنننة ووزن 
حللننت البيانننات إحصننائيا حسننب الطريقننة األولنن  الحاصننل البننايولوجي ) م/نبننات(. والجنناف وحاصننل البننذور و

تندهور التربينة الداخلينة للصن ات الكمينة المدروسنة لكنل   م جنرى تقندير  (Griffing  1956) لـ األول األنموذج
ال ناني  هجين في الجيل ال اني عل  أساس انحراف متوسط هجين الجيل األول المتوقن  عنن متوسنط هجنين الجينل

 .(2001  والص ار Hassan  1997و Shaheen  1995و Gommaوفق المعادلة اآلتية والمعطاة من )

1 2    –I EF OF
 

I=   .تدهور بسبب التربية الداخلية 

 
1EF = . متوسط هجين الجيل األول المتوق 

2OF = .متوسط هجين الجيل ال اني المشاهد 

 Jinksو  Matherقبننلالمعادلننة المقدمنة منن  عتمنادتنم حسناب متوسننط هجنين الجينل األول المتوقنن  باإذ  

(1982). 
_ _

 1  2 2 (1/ 2) 1 (1/ 2) 2EF F P P   إذ أن 

1EF=  . متوسط هجين الجيل األول المتوق 

2F = من معدل المشاهدة(. متوسط هجين الجيل ال اني( 
_

1P=   ( متوسط الصنف األبوث األول.)من معدل المشاهدة 
_

2P = ( متوسط الصنف األبوث ال اني.)من معدل المشاهدة 
اختبرت معنوية التدهور بسبب التربية الداخلية للص ات المدروسنة ولكنل هجنين فني الجينل ال ناني بواسنطة 

 بالمعادلة اآلتية: tوقدرت قيمة  tاختبار 
 
 

 :أنحيم 

I= للص ة المدروسة ولكل هجين في الجيل ال اني. تدهور التربية الداخلية 

( )SEI V I    .الخط  القياسي للتدهور بسبب التربية الداخلية 

 لكل ص ة مدروسة بالمعادلة اآلتية: V(I)وحسب تباين التدهور الداخلية 

 
1 2  ( )  –  V I VF VF

 

  إذ أن:

( )V I = .تباين التدهور بسبب التربية الداخلية للص ة المدروسة ولكل هجين في الجيل ال اني 

 1VF = .تباين متوسط هجين الجيل األول المتوق  الناتج من صن ين أبويين 

2VF =  أن سهما لهجين الجيل األول تباين متوسط هجين الجيل ال اني الناتج من الصن ين األبويينF1. 

 .% 1و % 5الجدولية عل  أساس درجات الحرية للخط  ومستوى احتمال  tالمحسوبة م   tوتم مقارنة  

اإلضافي قدر التباين الورا ـي 
2

A  والسـيادث
2

D  والبيئني
2

E   باسنـتعمال متوسنطات التبناين المتوقن

EMS  من تحليل Griffing(1956 )أن: إذ- 

( )

I
t

V I
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22 2 GCAA      
22

S CAD        
2 /E Mse r   

 Kempthorne(1957 .) واختبرت معنوياتها عن الص ر حسب طريقة 

) الواس  عنيينقدرت نسبة التوريم بالم
2

.sbh( والضيق )%
2

.snh( ومعدل درجنة السنيادة )%a لكنل صن ة )

 كما ي تي:

 100%
2

2
2

. 
P

G
sbh




 ‘ 100%

2

2
2

. 
P

A
snh




 ‘   

2

22

A

Da



   

 ( وعل  النحو اآلتي:   1999وعلي   1997)بحو   اعتمدت حدود قيم التوريم بالمعن  الواس  التي أوردها
2
.sbh <40 %  2واطئة

.sbh40  2متوسطة   % 60ـ
.sbh  >60 % عالية 

 عل  النحو اآلتي: (1999 فيما اعتمدت حدود قيم التوريم بالمعن  الضيق التي أوردها )العذارث 
2

.snh< 20  %  2واطئة
.snh 20  2 متوسطة   % 50ـ

.sbh  >50 %عالية 

( لكننل صنن ة عننند شنندة Ỹ ( كنسننبة مئويننة مننن الوسننط الحسننابي )EGAوقنندر التحسننين الننورا ي المتوقنن  )

  -عن طريق المعادلة التالية: (Kempthorne  1969بالطريقة التي أوضحها ) من النباتات %10ابنتخاب لـ 

100.       ×] Ỹ EGA % = [( K h
 2  


2 
p ) /  

 (عل  النحو األتي: 1966) Robinsonواعتمدت حدود التحسين الورا ي المتوق  التي أوردها 

 ( عالية% 30)أك ر من   ( متوسطة% 30 -10)  ( واطئة% 10)أقل من 

   Walterبنين الصن ات المختل نة وحسنب الطريقنة التني أوضنحهاتم إيجاد ابرتباطنات الورا ينة والموهرينة 

( المتعنندد المنندى للمقارنننة بننين المتوسننطات وعننند مسننتوى Duncan  1955. واسننتخدم اختبننار دنكننن )(1975)

 .% 5احتمال 
 والمناقشة النتائج

تحليل التباين للقدرة العامة والخاصة عل  ابئتالف والت  ير العكسي وفيه يالحو ( نتائج 1يوضذ الجدول )
إن متوسنط مربعنات التراكيننب الورا ينة كنان معنويننا لجمين  الصن ات المدروسننة  وهنذا بالتنالي يقودنننا إلن  دراسننة 

للصن ات المدروسنة  فني الجينل ال ناني  ( متوسطات قيم اآلبناء والهجنن الكاملنة2الجدول ) سلوكها الورا ي. يوهر
ويالحنو إن ابختالفنات بنين التراكينب الورا ينة )اآلبناء والهجننن( كاننت معنوينة لجمين  الصن ات المدروسنة حسننب 

بن عل   2وعليه يمكنن دراسنة سنلوكها النورا ي. تمينز األب  5%اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال 

لعننندد  4النننذث أعطننن  اقنننل قيمنننة برت نننال النبنننات واألب  3ارت اعنننا للنبنننات وعنننددا للت رعنننات مقارننننة بننناألب 

معنويننا علن  جمين  التراكيننب الورا ينة لهناتين الصنن تين  1×2الت رعات/نبنات  وبالنسنبة للهجنن فقنند ت نوق الهجنين 

لعدد الت رعات/نبات  يت ق هذا من  منا توصنل  حيم لم تصل ابختالفات بينهما حد المعنوية 3×1باست ناء الهجين 

بننين التراكيننب  مننن اختالفننات معنويننة Osman (2012)و El-Bramawyو (2007وآخننرون ) El-Harty إلينه
 .  الورا ية برت ال النبات وعدد الت رعات/نبات

األبكننر لهننناتين  حيننم كنننان 2أك ننر اآلبننناء تنن خرا لموعننندث التزهيننر والنضننج بخنننالف األب  1كننان األب 

 Alghamdiو Toker (2004)ب نننه األبكننر لموعنندث التزهيننر والنضننج  أشننار  3×4وتميننز الهجننين   الصنن تين

بن عل   2اختالفنات معنوينة لموعندث التزهينر والنضنج. تمينز األب  ( إل  وجنود2013وآخرون ) Ali( و2007)

النذث أعطن  اقنل القنيم لهناتين الصن تين مقارننة من   3فني طنول القرننة بخنالف األب  1عدد للقرنات/نبنات واألب 

علن  و لعدد القرنات/نبناتت وقا معنويا عل  معوم التراكيب الورا ية  4×1باء األخرى  في حين اوهر الهجين اآل

ذكنر لطنول القرننة   حينم لنم تصنل ابختالفنات بينهمنا حند المعنوينة3×1 باست ناء الهجينجمي  التراكيب الورا ية 

الفننات معنويننة لهنناتين الصنن تين. ( وجننود اخت2012) El-Mouhamadyو Abdel Sattar( و2012ألنعيمنني )

مقارننة من  اآلبناء األخنرى  فيمنا تميننز  2وأعلن  قيمنة لنألب  3تبناين عندد البنذور فني القرننة بنين اقنل قيمنة لننألب 

والحمننداني Ahmed ( (2005و Toker (2004)باقننل قيمنة  توصنل  2×4الهجنين و بن عل  قيمنة 4×1الهجنين 

 .التراكيب الورا ية لعدد البذور في القرنةبين  إل  اختالفات معنوية (2013وألنعيمي )

أعلن   4×2الهجنين  النذث تمينز ب قنل وزن  وأعطن  3مقارنة بناألب  1بذرة لألب  100 بلغ أعل  وزن لـ

 Ibrahim (2010)يت ننق هنذا منن  مننا حصننل عليننه وزن مت وقنا وبشننكل معنننوث علنن  معونم التراكيننب الورا يننة  

علنن  بنناقي اآلبنناء األخننرى  1ت ننوق األب  بننذرة. 100 ويننة لننوزنمننن اختالفننات معنAfiah (2012 )و Faragو

 4باعطائه أعل  القيم في حاصل القرنات الخضراء والجافة وحاصنل البنذور والحاصنل البنايولوجي بخنالف األب 

بنن عل  حاصننل للقرنننات الخضننراء والجافننة  3×2الننذث أعطنن  اقننل القننيم لهننذت الصنن ات  فنني حننين تميننز الهجننين

علنن  معوننم التراكيننب بنن عل  حاصننل بننايولوجي مت ننوقين بننذلخ وبشننكل معنننوث  1×2وحاصننال للبننذور والهجننين
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Alghamdi (2009 )و Farag (2008)و Geren (2007)و Alanالورا ينننة  هنننذا يت نننق مننن  منننا توصنننل إلينننه

 Faragو لحاصنل القرنننات الجنناف( 2013ألنعيمنني )والحمنداني و (2012وألنعيمنني )لحاصنل القرنننات األخضنر 

 ( لحاصنننل البنننذور2013وآخنننرون ) Aliو El-Mouhamady (2012)و Abdel Sattarو Afiah (2012)و

  .للحاصل البايولوجي (a,b 2012الحمداني )و

( قننيم التنندهور بسننبب التربينة الداخليننة لكننل هجننين مننن هجنن الجيننل ال نناني فنني الصنن ات 3يبنّين الجنندول )

لجيننل لالمتوقن   المتوسنطالمدروسنة التني حسنبت علنن  أسناس انحنراف متوسنط كننل هجنين منن الجينل ال نناني عنن 
وسنة  ف ني صن ة األول  وقد اختل ت قيم التدهور بسبب التربية الداخلية معنوياً لهجن الجيل ال ناني وللصن ات المدر

ً  موجباتدهوراً  2× 1نيهجالارت ال النبات أوهر  النذث اوهنر تندهورا ورا ينا ولكنن  3× 2نيبخنالف الهجن ومعنويا
  ولم تصل قيم التدهور حد المعنوية سنواء بابتجنات الموجنب أو السنالب فني بناقي الهجنن األخنرىبابتجات السالب 

 2× 4واوهننر الهجننين Afiah (2012.)و Faragو (2008وآخننرون ) Ahmed منن  مننا توصننل إليننه هننذا ت ننقي

تنندهوراً ورا ينناً موجبنناً الننذين اوهننرا  2×1و 1×3سننالبا معنويننا لعنندد الت رعات/نبننات بخننالف الهجينننين تنندهوراً 

 ً كاننت قنيم التندهور لموعندث التزهينر Alghamdi (2009 .)و (2009) يت نق هنذا من  منا أشنار الغامندث  معنويا

شنابه وهنذا م  قنيم سنالبة معنوينة 4×3و 4×1موجبة معنوية فني حنين أعطن  الهجيننين  3×2والنضج في الهجين 

 .(2013والحمداني وألنعيمي ) Link (2007)و Gasim ا وجدتلم

بخنالف  1× 2قيما سالبة معنوية لعدد القرنات/نبات بلغت أقصاها في الهجين3 ×1و 1× 2أعط  الهجينين

Ahmed (2005 )ما أشار إلينه م  هذا الذث تميز بقيم موجبة للتدهور وصلت حد المعنوية  ويت ق  1× 4الهجين

ولص ة طنول القرننة أعطنت خمسنة هجنن قيمنا معنوينة للتندهور  .Farag (2008)( و2008وآخرون ) Ahmedو

نقننل  4ب نسننتنتج أّن األ أنويمكننن  1×4و 1×3وا نننان موجبننة هنني  4×3و 4×2و 4×1  ال ننة منهننا سننالبة هنني
حد المعنوينة لبناقي  الورا ي التدهور الورا ي أل لب الهجن الداخل فيها لهذت الص ة في حين لم تصل قيم التدهور

 لطول القرنة. ولم تصل قيم( 2013( والحمداني وألنعيمي )2012ألنعيمي )وهذا ما حصل عليه  األخرى هجن ال
لصن ة عندد البنذور فني القرننة عندا الهجنن  لجمين أو السالب  حد المعنوية سواء بابتجات الموجبالورا ي  التدهور

 Ahmed اللننذين تميننزا بقننيم معنويننة سننالبة للتنندهور الننورا ي  وهننذا يت ننق منن  مننا ذكننرت 4×3و 4×2الهجينننين 

 3×4سنالبة معنوينة فني الهجنين  بنذرة 100وزن كانت قيم التدهور الورا ي لص ة (. 2009)ألغامدث و( 2005)

 تمينز الهجنين Afiah (2012.)و Farag  ات ق هنذا من  منا أشنار إلينه 2 ×4و 2×3وموجبة معنوية في الهجينين 

باعطائه قيما معنوية موجبة للتدهور الورا ي لحاصل القرنات األخضنر والجناف وحاصنل البنذور فني حنين  2 ×3

لحاصننل  3× 2والهجنين 3 ×1 يهجيننه العكسننو 1×3كاننت قنيم التنندهور النورا ي معنويننة ولكنن سننالبة للهجنن 

لحاصنل 4 ×2و 3×2و 3×1و 1×2لحاصنل القرننات الجناف وللهجنن 3 ×2و 3×1القرنات األخضنر وللهجيننين 
للحاصنل الهجنن  لجمين حند المعنوينة سنواء بابتجنات الموجنب أو السنالب النورا ي  التندهور تصنل قنيمالبذور  ولم 

اللذين اوهنرا قنيم سنالبة للتندهور النورا ي وصنلت حند المعنوينة لهنذت  3 ×2و 3×1البايولوجي باست ناء الهجينين 
 الص ة.

 

للص ات  ((: تحليل تباين قدرة ابئتالف العامة والخاصة والت  ير العكسي ) اآلباء + هجن الجيل ال اني1) الجدول
 .المدروسة

 Table(1): Analysis of variance of general , specific combining ability and reciprocal 

effect (parents + F2 hybrids) for studied characters. 

 مصادر ابختالف
Sources of Variation 

S.O.V.)) 

 
درجات 
 الحرية

Degrees 
of 

Freedom 
(d.f.) 

 Mean Squaresمتوسط المربعات 

 ارت ال النبات
 )سم(

Plant 
height 
(cm) 

عدد 
 الت رعات
 / نبات

No. of 
branches 
/ Plant 

موعد 
 التزهير
 )يوم(
Date 

flowering 
(days) 

 موعد
 النضج
 )يوم(
Date 

maturity 
(days) 

 عدد
 القرنات

 نبات /
No. of 
pods 

/ Plant 

 طول
 القرنة
 )سم(
Pod 

length 
(cm) 

 المكررات
Replications 

2 96.817 3.623 19.808 1.836 31.019 1.582 

 التراكيب الورا ية
Genotypes 

15 
332.387 

** 
8.347 

** 
72.709 

** 
65.450 

** 
100.865 

** 
37.594 

** 

 قدرة ابئتالف العامة
General combining 

ability 
3 

219.904 
** 

6.560 
** 

9.763 
11.670 

** 
60.539 

** 
27.765 

** 
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 قدرة ابئتالف الخاصة
Specific combining 

ability 
6 

58.052 
* 

1.182 
12.199 

* 
15.317 

** 
23.239 

4.404 
** 

 الت  ير العكسي
Reciprocal effect 

6 
108.985 

** 
2.493 

** 
43.510 

** 
33.389 

** 
30.545 

* 
13.041 

** 

 الخط  التجريبي
Error 

30 46.370 1.449 8.985 1.434 27.231 0.687 

 .G.C.Aمكونات تباين 
S.C.A. مكونات تباين   

 1.199 2.174 0.183 0.188 0.908 1.649 

 

 مصادر ابختالف
Sources of 
Variation 
S.O.V.)) 

درجات 
 الحرية

Degrees 
of 

Freedom 
(d.f.) 

 Mean Squaresمتوسط المربعات 

عدد 
 البذور
في 
 القرنة

No. of 
seeds 
per 
pod 

 وزن
بذرة 100

 ) م(
100 seed 
weight 
(gm) 

حاصل 
القرنات 
األخضر 
 ) م/نبات(
Green 

pods yield 
(gm/plant) 

حاصل 
القرنات 
الجاف 
 ) م/نبات(
Dry pods 

yield 
(gm/plant) 

 حاصل
 البذور

 ) م/نبات(
Seeds 
yield 

(gm/plant) 

الحاصل 
البايولوجي 
 ) م/نبات(

Biological 
yield 

(gm/plant) 

 المكررات
Replications 

2 1.457 29.483 18249.656 609.594 327.765 116424.300 

 التراكيب الورا ية
Genotypes 

15 
3.614 

* 
1179.797 

** 
47159.880 

** 
2623.447 

** 
1633.641 

** 
158475.600 

** 

 قدرة ابئتالف العامة
General combining 

ability 
3 1.477 

1032.187 
** 

36864.905 
** 

2082.459 
** 

1286.185 
** 

96881.830 
** 

 الخاصةقدرة ابئتالف 
Specific 

combining ability 
6 0.809 92.350 

9443.318 
* 

400.040 
* 

210.514 
** 

36051.390 
* 

 الت  ير العكسي
Reciprocal effect 

6 
1.463 

* 
374.720 

** 
11424.130 

** 
744.935 

** 
507.760 

** 
47570.730 

* 

 الخط  التجريبي
Error 

30 1.423 185.578 6596.932 375.345 145.243 38394.090 

 .G.C.Aمكونات تباين 
S.C.A. مكونات تباين   

 0.748 7.956 1.196 1.779 1.908 0.903 

 Significant at P ** , *                       علن  التنوالي. (1%و (5%* ** معنوية عند مسنتوى احتمنال  
(5% and 1%) respectively.  

 

 .للص ات المدروسةF2 والهجن الكاملة في الجيل ال اني(: قيم متوسطات اآلباء 2الجدول )
 Table(2): Means values of parents and complete in F2 hybrids for studied characters. 

 التراكيب الورا ية
Genotypes 

 ارت ال
 النبات
 )سم(

Plant 
height 
(cm) 

 عدد
الت رعات / 

 نبات
No. of 

branches / 
Plant 

 موعد
 التزهير
 )يوم(
Date 

flowering 
(days) 

 موعد
 النضج
 )يوم(
Date 

maturity 
(days) 

 عدد
 القرنات
 / نبات

No. of 
pods / 
Plant 

 طول
 القرنة
 )سم(
Pod 

length 
(cm) 

1- French 
(Aguadulce) 

73.956 b-d 5.996 cd 97.733 bc 168.226 b 18.726 b-d 19.483 b 

2- Syrian (Shami) 80.940 bc 6.590 bc 87.960 d-f 157.860 gh 28.546 a 15.890 d 
3- Spain 63.893 de 5.533 c-e 92.653 c-e 162.436 d 14.043 c-e 13.686 ef 

4-Holland 70.190 b-e 3.523 ef 95.563 bc 165.120 c 15.213 c-e 14.833 de 

1X2 82.603 b 5.916 cd 96.326 bc 166.213 bc 12.046 c-e 18.013 c 

1X3 68.886 c-e 8.280 ab 93.313 b-d 162.130 de 11.373 c-e 20.996 a 
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1X4 72.926 b-d 6.803 bc 92.980 c-e 161.536 de 25.536 ab 21.060 a 

2X1 94.323 a 9.136 a 91.976 c-e 158.093 gh 21.406 a-c 16.166 d 

2X3 79.873 bc 6.083 b-d 87.626 d-f 160.020 e-g 17.483 b-d 16.056 d 
2X4 66.210 de 2.230 f 88.163 d-f 158.306 f-h 16.903 b-d 15.673 d 

3X1 59.523 ef 6.323 b-d 97.330 bc 167.320 b 5.916 e 15.140 d 

3X2 49.186 f 4.956 c-e 103.366 a 174.246 a 21.450 a-c 13.223 f 

3X4 61.203 de 4.096 d-f 98.996 ab 166.556 bc 13.736 c-e 11.226 gh 

4X1 72.903 b-d 5.743 c-e 87.426 ef 160.323 d-f 10.290 de 12.463 fg 

4X2 73.913 b-d 5.796 c-e 94.206 bc 162.123 de 16.086 b-d 9.880 hi 

4X3 70.246 b-e 4.876 c-e 85.883 f 157.103 h 13.190 c-e 9.413 i 

  

 

 التراكيب الورا ية
Genotypes 

البذور  عدد
 في
 القرنة

No. of 
seeds per 

pod 

 وزن
100 

 بذرة ) م(
100 seed 
weight 
(gm) 

حاصل القرنات 
 األخضر
 ) م/نبات(

Green pods 
yield 

(gm/plant) 

القرنات  حاصل
 الجاف

 ) م/نبات(
Dry pods 

yield 
(gm/plant) 

 حاصل
 البذور

 ) م/نبات(
Seeds 
yield 

(gm/plant) 

الحاصل 
البايولوجي 
 ) م/نبات(

Biological 
yield 

(gm/plant) 

1- French 
(Aguadulce) 

5.030 ab 163.736 a 571.313 a 126.623 a 98.050 a 997.340 a 

2- Syrian (Shami) 5.533 ab 134.036 b-e 439.846 a-d 107.420 a-c 84.406 ab 879.526 a-c 

3- Spain 4.146 a-d 98.670 fg 326.523 d-f 57.253 d-f 37.496 fg 741.763 a-d 

4-Holland 4.703 ab 129.413 c-e 203.656 f 44.496 ef 35.460 fg 438.440 d 

1X2 4.673 ab 146.050 a-c 414.456 b-e 88.336 cd 64.570 b-e 758.416 a-d 

1X3 5.593 ab 129.523 c-e 294.416 d-f 58.763 d-f 46.453 d-g 644.590 a-d 

1X4 6.046 a 126.416 c-e 394.560 c-e 89.646 b-d 64.250 b-e 950.950 ab 
2X1 5.313 ab 142.756 a-c 479.893 a-c 99.770 a-c 71.416 bc 986.243 a 

2X3 4.690 ab 141.430 a-d 547.896 ab 124.123 ab 93.940 a 936.053 ab 

2X4 5.360 ab 158.203 ab 276.890 ef 80.273 c-e 67.893 b-d 458.953 d 

3X1 4.213 a-d 116.043 d-f 185.306 f 42.823 f 34.440 fg 375.146 d 

3X2 4.763 ab 111.756 ef 217.190 f 39.526 f 28.446 g 387.203 d 

3X4 3.636 b-d 87.623 g 201.870 f 40.793 f 25.780 g 460.583 d 

4X1 4.440 a-c 135.436 b-e 317.496 d-f 75.106 c-f 55.183 c-f 581.136 b-d 

4X2 2.036 d 124.783 c-e 231.556 f 49.470 ef 33.430 fg 450.786 d 
4X3 2.366 cd 134.796 b-e 261.383 ef 56.206 d-f 44.290 e-g 551.573 cd 

الحندود *القيم المتبوعة بالحرف األبجدث ن سه لكل ص ة ب تختلف عن بعضها معنويا حسب اختبار دنكن المتعندد 

  .%5 احتمال مستوى وعند
*Means followed by the same letter within a column do not differ significantly from 
each other using Duncan's multiple range test at 5% level. 

 

 في الص ات المدروسة. F2قيم التدهور نتيجة التربية الداخلية لهجن الجيل ال اني (: 3الجدول )
 Table(3): Inbreeding depression values in F2 hybrids for studied characters.  

 الهجن
Hybrids 

 

 ارت ال
 النبات
 )سم(

Plant 
height 
(cm) 

 عدد
الت رعات / 
 نبات

No. of 
branches / 

Plant 

 موعد
 التزهير
 )يوم(
Date 

flowering 
(days) 

 موعد
 النضج
 )يوم(
Date 

maturity 
(days) 

 عدد
 القرنات
 / نبات

No. of 
pods / 
Plant 

 طول
 القرنة
 )سم(
Pod 

length 
(cm) 

1X2 5.155 -0.376 3.480 3.170 -11.590 * 0.326 

1X3 -0.038 2.515 * -1.880 -3.201 -5.0117 4.411 * 

1X4 4.001 1.038 -2.213 -3.795 9.151 * 4.475 * 

2X1 16.875 * 2.843 * -0.870 -4.950 -2.230 -1.520 

2X3 7.456 0.021 -2.680 -0.1283 -3.811 1.268 
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2X4 -9.355 -2.826 * -3.598 -3.183 -4.976 0.311 

3X1 -9.401 0.558 2.136 1.988 -10.468 * -1.445 

3X2 -23.230 ** -1.105 13.060 ** 14.098 ** 0.155 -1.565 
3X4 -5.838 -0.431 4.888 2.778 -0.891 -3.033 

4X1 0.830 0.983 -9.221 * -6.350 * -6.680 -4.695 * 

4X2 -1.651 0.740 2.445 0.633 -5.793 -5.481 * 

4X3 3.205 0.348 -8.225 * -6.675 * -1.438 -4.846 * 

 

 الهجن
Hybrids 

 

 

 عدد البذور في
 القرنة

No. of seeds 
per pod 

 وزن
100 

 بذرة ) م(
100 seed 
weight 
(gm) 

حاصل القرنات 
 األخضر
 ) م/نبات(

Green pods 
yield 

(gm/plant) 

القرنات  حاصل
 الجاف

 ) م/نبات(
Dry pods 

yield 
(gm/plant) 

 حاصل
 البذور

 ) م/نبات(
Seeds 
yield 

(gm/plant) 

الحاصل 
البايولوجي 
 ) م/نبات(

Biological 
yield 

(gm/plant) 

1X2 -0.608 -2.836 -91.123 -28.685 -26.658 * -180.017 

1X3 1.005 -1.680 -154.502 * -33.175 -21.320 -224.962 

1X4 1.458 -4.786 -54.358 -2.291 -3.523 81.398 

2X1 0.031 -6.130 -25.686 -17.251 -19.811 47.810 
2X3 -0.150 25.076 * 164.711 * 41.786 * 32.988 * 125.408 

2X4 0.241 26.478 * -44.861 4.315 7.960 -200.030 

3X1 -0.375 -15.160 -263.612 ** -49.115 ** -33.333 * -494.405 ** 

3X2 -0.076 -4.596 -165.995 * -42.810 * -32.505 * -423.442 * 

3X4 -0.788 -26.418 * -63.220 -10.081 -10.698 -129.518 

4X1 -0.426 -11.138 -69.988 -10.453 -11.571 -136.753 

4X2 -3.081 ** -6.941 -90.195 -26.488 -26.503 * -208.197 
4X3 -2.058 * 20.755 -3.706 5.331 7.811 -38.528 

  عل  التوالي. (1%و (5%* ** معنوية عند مستوى احتمال  
 * , ** Significant at P (5% and 1%) respectively.  

 

 Ahmedو (2003وآخنرون ) Rabieو (2001وآخنرون ) Abdallaتت ق هذت النتائج من  منا توصنل إلينه 

لحاصننل القرنننات الجنناف  (2012وألنعيمنني )مننن تنندهور ورا نني لحاصننل القرنننات األخضننر  (2008وآخننرون )

والحمننننننداني لحاصننننننل البننننننذور  Afiah (2012)و Faragو Alghamdi (2009)و Link (2007)و Gasimو

2 تقنديرات التبناين النورا ي اإلضنافيللحاصنل البنايولوجي.  ((2013مي وألنعي

A  2والسنيادث

D  والتبناين البيئني
2

E  ونسنبة التورينم بنالمعنيين الواسن 
2

.% sbh والضنيق 
2

.% snh ومعندل درجنة السنيادة a  والتحسنين النورا ي

. اختل نت تقنديرات التبناين النورا ي اإلضنافي عنن (4للصن ات المدروسنة موضنحة فني الجندول ) (EGA)المتوق  
  وهذا يت ق من  منا توصنل لجمي  الص ات المدروسة باست ناء ص تي موعد التزهير وعدد البذور في القرنةالص ر 

مننن إن التباينننات الورا يننة اإلضننافية كانننت معنويننة ومهمننة فنني ( 2013وآخننرون ) Aliو Toker (2004) إليننه

 100لننوزن  (2007وآخننرون ) El-Hartyو جعنندد الت رعننات فنني النبننات وموعنند النضننورت ننال النبننات ا تورينم

لنعيمننني والحمنننداني وأعننندد القرننننات فننني النبنننات وحاصنننل البنننذور لOsman (2012 )و El-Bramawyو بنننذرة

. أمنا التبناين النورا ي السننيادث والحاصنل البنايولوجي والجناف حاصنل القرننات األخضنرلطنول القرننة و( 2013)
والتباين البيئي فلنم يختل نا عنن الصن ر ولجمين  الصن ات المدروسنة. كاننت نسنبة التورينم بمعناهنا الواسن  وحسنب 

الصنن ات المدروسننة باسننت ناء أنهننا كانننت ( مرت عننة لجمينن  1999( وعلنني )1997بحننو ) أوردهنناالمننديات التنني 

برت نال النبنات وعنندد  (2003)وآخنرون  Kalia   ويت نق ذلنخ منن  منا أشنار إلينهعندد البنذور فني القرننةمتوسنطة ل

 موعنننندث التزهيننننر والنضنننننجل ((Toker 2004و ابخضنننننر طننننول القرننننننة وحاصننننل القرننننناتت/نبننننات والقرنا

 لعنننننندد الت رعات/نبننننننناتOsman (2012 )و El-Bramawyو لحاصننننننل البنننننننايولوجي( ل2007) Alghamdiو

  Abdel Sattarو

 Aliولحاصنننل القرنننات الجننناف ( 2013والحمنننداني وألنعيمنني ) حاصننل البننذورل El-Mouhamady (2012)و

العننذارث  أوردهننا. نسننبة التوريننم بمعناهننا الضننيق وحسننب المننديات التنني بننذرة 100زن لننو (2013وآخننرون )

بننذرة وحاصنل القرنننات  100مرت عنة برت ننال النبنات وعندد الت رعات/نبننات وطنول القرننة ووزن كاننت ( 1999)
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  بننننذرة 100لننننوزن Toker (2004 ) يت ننننق هننننذا مننن  مننننا حصننننل عليننننه األخضنننر والجنننناف وحاصننننل البننننذور 

لعنندد الت رعات/نبننات وطننول القرنننة   (2012( برت ننال النبننات وألنعيمنني )2012) Osmanو El-Bramawyو
ابنتخناب لهنذت الصن ات فني أجينال انعزالينة مبكنرة  فني حنين كاننت قيمنة التورينم بمعناهنا  نجنا دل علن  وهذا ي

 El-Harty الضننيق منخ ضننة لموعنند التزهيننر ومتوسننطة لبنناقي الصنن ات األخننرى  ات ننق هننذا منن  مننا أشننار إليننه

 نبات.من نسبة توريم متوسطة لعدد القرنات/ Osman (2012)و El-Bramawy و (2007وآخرون )
كانت تقديرات معدل درجة السيادة اكبر من واحند صنحيذ لموعندث التزهينر والنضنج وعندد القرنات/نبنات 

وعدد البذور في القرنة والحاصل البايولوجي مما يدل علن  وجنود سنيادة فائقنة تسنيطر علن  ورا نة تلنخ الصن ات  

والحمنداني لموعند النضنج وعندد القرنات/نبنات  Osman (2012)و El-Bramawyهذا يت ق م  ما توصنل إلينه 

ويبدو إن التحسنين النورا ي المتوقن  فني الجينل ال النم كنسنبة مئوينة منن  ( للحاصل البايولوجي.(2013وألنعيمي 

( كنننان عالينننا لعنندد الت رعات/نبنننات وعننندد 1966) Robinsonالمتوسننط العنننام وحسننب المنننديات التننني أوردهننا 
اصل القرننات األخضنر والجناف وحاصنل البنذور والحاصنل البنايولوجي ومنخ ضنا القرنات/نبات وطول القرنة وح

 (2003)وآخنرون  Kalia لموعدث التزهير والنضج ومتوسطا لبناقي الصن ات األخنرى  ات نق هنذا من  منا حصنل

( 2012ومننا وجنندت ألنعيمنني ) ( مننن تحسننين ورا نني عننالي لحاصننل القرنننات األخضننر(Sood 2004و Kaliaو

مننن قننيم عاليننة لعنندد القرنات/نبننات وطننول القرنننة ومنخ ضننة لموعنندث التزهيننر  (2013)يمنني والحمننداني وألنع

إن ارت ال نسبة التوريم المترافق م  ارت نال قنيم التحسنين النورا ي المتوقن   بذرة. 100زن والنضج ومتوسطة لو
نتخناب اإلجمنالي تحقنق يعطي م شرا للتنب  الذث سنحصنل علينه بابنتخناب   وبالتنالي يمكنن القنول بنان طريقنة اب

 (.Welsh  1981النجا  المطلوب )

ارت نال النبنات وكنل منن صن ات  ( وجود ارتباط موهرث وورا ي موجب معنوث بنين5الجدول )ضذ من يت

يت نق هنذا من  منا  بذرة وعدد الت رعات/نبات وسالب معننوث من  موعندث التزهينر والنضنج  100الحاصل ووزن 

 El-Mouhamadyو Abdel Sattar( و2011وآخنننرون ) ChaiebوGeren(2007 ) و Alanتوصننل إلينننه 

لعنندد الت رعات/نبننات منن  الحاصننل البنننايولوجي  موهريننا وورا يننا موجبننا معنويننا (. كننان هننناخ ارتباطننا2012)

 Haridy( و2006) Ghalibو Talalيتماشننن  هننذا مننن  منننا ذكنننرت وحاصننل القرننننات األخضنننر وطنننول القرنننة 

من  حاصنل البنذور ووزن  موهريا وورا يا سالبا معنويا ارتباطا التزهير أوهرت ص ة موعد. Amein (2011)و

ات نق هنذا بذرة وموجبا معنويا م  موعد النضج وارتباطنا ورا ينا سنالبا معنوينا من  حاصنل القرننات الجناف   100

 (.2011وآخرون ) Tadesse( و2007) Alghamdiم  ما وجدت 
لعنندد القرنات/نبننات منن  جمينن  صنن ات الحاصننل وعنندد  ابرتبنناط الموهننرث والننورا ي كننان موجبننا معنويننا

وعندد البنذور  بنذرة 100البذور في القرنة ولص ة طول القرنة م  جمي  صن ات الحاصنل أيضنا إضنافة إلن  وزن 

 Ahmed( و2007) Abuanjaو Abdelmulaو Talal (2006)فنني القرننننة   يت نننق هنننذا مننن  منننا حصنننل علينننه 

 El-Mouhamady (2012 .)و Abdel Sattarو (2008وآخرون )
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 A)(: تقننديرات التبنناين النورا ي اإلضننافي 4الجندول )
2
 ( والسننيادث )D 

2
 ( والتبناين البيئنني )E 

2 
 ونسننبة )

)التوريم بالمعنيين الواس  
2

.sbh)%  والضيق(
2

.snh)%  ومعدل درجة السيادة) a)  والتحسين

 .للص ات المدروسةF2 ( في الجيل ال اني EGA)الورا ي المتوق  

Table (4): Estimation of additive (
 2

 A) , dominant (
 2

 D) and environmental (
 2

 E) 

variances , heritability in broad sense ) %
2

.sbh ( and narrow sense ) %
2

.snh ( 

and average degree of dominance) a ( and genetic advance expectant 

) EGA  ( in F2 hybrids for studied characters. 

 الورا ية ال وابت
Genetic 

Parameters 

 ارت ال
 النبات
 )سم(
Plant 
height 
(cm) 

 عدد
الت رعات / 

 نبات
No. of 

branches / 
Plant 

 موعد
 التزهير
 )يوم(
Date 

flowering 
(days) 

 موعد
 النضج
 )يوم(
Date 

maturity 
(days) 

 عدد
 القرنات
 / نبات

No. of 
pods / 
Plant 

 طول
 القرنة
 )سم(
Pod 

length 
(cm) 

A 2  
51.111 
34.996± 

1.519 
1.044± 

1.692 
1.725± 

2.798 
1.849± 

12.865 
±9.852 

6.884 
4.390± 

2 
D  

21.297 
33.098± 

0.349 
0.772± 

4.602 
6.834± 

7.419 
7.674± 

7.081 
±14.908 

2.087 
2.215± 

E 2  15.456 
15.904± 

0.483 
0.497± 

2.995 
3.082± 

0.478 
0.491± 

9.077 
±9.340 

0.229 
0.235± 

2

.sbh% 82.408 79.453 67.756 95.530 68.725 97.508 

2

.snh% 58.169 64.588 18.215 26.161 44.328 74.817 

a 0.912 0.678 2.332 2.302 1.049 0.778 

EGA 19.068 37.345 3.898 3.373 39.802 34.246 

 

 ال وابت

 الورا ية

Genetic 

Parameters 

عدد 

 البذور في

 القرنة

No. of 

seeds 

per pod 

 وزن

100 

 بذرة ) م(

100 seed 

weight 

(gm) 

حاصل 

القرنات 

 األخضر

 ) م/نبات(

Green 

pods yield 
(gm/plant) 

 حاصل

القرنات 

 الجاف

 ) م/نبات(

Dry pods 

yield 
(gm/plant) 

 حاصل

 البذور

 ) م/نبات(

Seeds 

yield 

(gm/plant) 

الحاصل 

البايولوجي 

 ) م/نبات(

Biological 

yield 

(gm/plant) 

A 
2
  

0.250 

0.263± 

242.581 

163.977± 

8666.482 

5856.238± 

489.336 

330.835± 

309.442 

203.744± 

21020.950 

15668.160± 

2 
D  

0.167 

0.634± 

15.245 

78.637± 

3622.170 

5235.839± 

137.462 

237.871± 

81.050 

116.451± 

11626.680 

22323.750± 

E 
2 


 0.474 

0.488± 

61.859 

63.652± 

2198.977 

2262.729± 

125.115 

128.742± 

48.414 

49.818± 

12798.030 

13169.060± 
2

.sbh% 46.864 80.649 84.821 83.360 88.969 71.838 

2

.snh% 28.078 75.881 59.819 65.078 70.502 46.255 

a 1.156 0.354 0.914 0.749 0.723 1.051 

EGA 17.189 19.516 53.595 54.520 59.274 40.689 
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 .F2 في الجيل ال اني الص ات المدروسة (: معامالت ابرتباط الموهرث )القيم العليا( والورا ي )القيم الس ل ( بين5الجدول )
Table (5): Phenotypic ( up values) and Genotypic( under values) correlation for studied characters in F2 hybrids.  

 الص ات المدروسة
Studied Characters 

الحاصل 
البايولوجي 
 ) م/نبات(

Biological 
yield 

(gm/plant) 

 حاصل
 البذور

 ) م/نبات(
Seeds 
yield 

(gm/plant) 

حاصل 
القرنات الجاف 
 () م/نبات

Dry pods 
yield 

(gm/plant) 

حاصل 
القرنات 
 األخضر
 ) م/نبات(

Green pods 
yield 

(gm/plant) 

 وزن
بذرة 100

 ) م(
100 seed 
weight 
(gm) 

 عدد
البذور في 
 القرنة

No. of 
seeds 

per pod 

طول 
القرنة 
 )سم(
Pod 

length 
(cm) 

عدد 
 القرنات/
 نبات

No. of 
pods / 
Plant 

 موعد
 لنضج
 ()يوم

Date 
maturity 
(days) 

 موعد
 التزهير
 )يوم(
Date 

flowering 
(days) 

عدد 
الت رعات/ 
 نبات

No. of 
branches 
/ Plant 

 ارت ال النبات)سم(
Plant height (cm) 

0.683 ** 
0.699 ** 

0.641 ** 
0.648 ** 

0.673 ** 
0.684 ** 

0.686 ** 
0.693 ** 

0.522 ** 
0.542 ** 

0.183 
0.190 

0.262 
0.271 

0.310 
0.304 

-0.578 ** 
-0.592 ** 

-0.443 * 
-0.467 ** 

0.434 * 
0.476 ** 

 عدد الت رعات/نبات
No. of branches/Plant 

0.548 ** 
0.568 ** 

0.230 
0.252 

0.295 
0.316 

0.415 * 
0.440 * 

0.046 
0.060 

0.199 
0.226 

0.427 * 
0.433 * 

0.139 
0.148 

-0.159 
-0.161 

-0.041 
-0.040 

 

 (التزهير)يومموعد 
Date flowering (days) 

-0.223 
-0.255 

-0.403 * 
-0.415 * 

-0.337 
-0.367 * 

-0.237 
-0.262 

-0.371 * 
-0.384 * 

-0.016 
-0.001 

0.082 
0.088 

-0.071 
-0.075 

0.897 ** 
0.916 ** 

  

 موعد النضج)يوم(
Date maturity (days) 

-0.302 
-0.318 

-0.348 
-0.357 

-0.331 
-0.342 

-0.246 
-0.255 

-0.311 
-0.318 

0.002 
0.005 

0.052 
0.055 

-0.152 
-0.158 

   

 عدد القرنات/نبات
No. of pods / Plant 

0.512 ** 
0.523 ** 

0.441 * 
0.450 * 

0.470 ** 
0.476 ** 

0.446 * 
0.453 * 

0.166 
0.173 

0.386 * 
0.416 * 

0.236 
0.245     

 )سم( طول القرنة
Pod length (cm) 

0.544 ** 
0.566 ** 

0.520 ** 
0.530 ** 

0.504 ** 
0.516 ** 

0.506 ** 
0.521** 

0.396 * 
0.407 * 

0.734 ** 
0.778 **      

 القرنة عدد البذور في
No. of seeds per pod 

0.383 * 
0.435 * 

0.457 * 
0.484 ** 

0.422 * 
0.456 * 

0.380 * 
0.414 * 

0.297 
0.309 

      

 بذرة ) م(100 وزن
100 seed weight (gm) 

0.386 * 
0.407 * 

0.723 ** 
0.745 ** 

0.652 ** 
0.679 ** 

0.559 ** 
0.579 **        

 حاصل القرنات األخضر ) م/نبات(
Green pods yield(gm/plant) 

0.911 ** 
0.925 ** 

0.893 ** 
0.909 ** 

0.940 ** 
0.952 **         

 حاصل القرنات الجاف ) م/نبات(
Dry pods yield (gm/plant) 

0.857 ** 
0.866 ** 

0.954 ** 
0.970 **          

 حاصل البذور) م/نبات(
Seeds yield (gm/plant) 

0.774 ** 
0.794 ** 

          

 Significant at P (5% and 1%) respectively ** , *       عل  التوالي. (1%و (5%* ** معنوية عند مستوى احتمال 
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بنذرة  100ص تي عندد البنذور فني القرننة ووزن موهريا وورا يا موجبا معنويا ل ارتباطاكما وجد أن هناخ 

وآخنننرون  Tadesseو Abuanja (2007)و Abdelmulaمننن  جميننن  صننن ات الحاصنننل  ات نننق هنننذا مننن  ذكنننرت 

موجبنة ومعنوينة للحاصنل البنايولوجي وكنل منن حاصنل  الموهرث والنورا ي كانت قيم معامل ابرتباط. (2011)
القرنات األخضر والجاف وحاصل البذور  ولحاصنل القرننات األخضنر وكنل منن صن تي حاصنل البنذور وحاصنل 

 هذت النتائج تتماش  من  منا توصنل إلينه  القرنات الجاف التي أوهرت ارتباطا موجبا وصل حد المعنوية فيما بينها

Ulukan ( 2003وآخننننننرون )وIyad ( 2004وآخنننننننرون) وAlan وGeren (2007 .) يالحننننننو إن معنننننننامالت
ابرتباطنات الورا ينة كاننت اكبننر منن الموهرينة أل لننب الصن ات المدروسنة وكنان لصنن ة حاصنل القرننات الجنناف 

أعلن  ارتبنناط موهننرث وورا ني موجننب ومعنننوث منن  حاصنل البننذور. ويمكننن ابسنتمرار مسننتقبال ببرنننامج تربيننة 

 رق تربية المحاصيل الذاتية التلقيذ بهدف الوصول إل  أصناف أو سالبت محسنة من الباقالء.باستخدام احد ط

 ومما سبق نستنتج ما يأتي:

تم الحصول عل  تدهور ورا ي بسبب التربية الداخلية لهجنن الجينل ال ناني وفني جمين  الصن ات المدروسنة    .0

باعطائنه قيمنا معنوينة موجبنة للتندهور النورا ي لحاصنل  2 ×3 الهجنينوقد تجل  هنذا التندهور بوضنو  فني 
 .القرنات األخضر والجاف وحاصل البذور

الحصول عل  نسبة توريم عالية بمعناها الضيق برت نال النبنات وعندد الت رعات/نبنات وطنول القرننة ووزن  .7

لهذت الصن ات ابنتخاب  نجا بذرة وحاصل القرنات األخضر والجاف وحاصل البذور  وهذا يدل عل   100
 في أجيال انعزالية مبكرة

كانت تقديرات معندل درجنة السنيادة اكبنر منن واحند صنحيذ لموعندث التزهينر والنضنج وعندد القرنات/نبنات  .2

 .وعدد البذور في القرنة والحاصل البايولوجي مما يدل عل  وجود سيادة فائقة تسيطر عل  ورا تها

ن عاليا لعدد الت رعات/نبات وعدد القرنات/نبات وطنول القرننة كاالتحسين الورا ي المتوق  في الجيل ال الم  .5

وحاصل القرنات األخضر والجناف وحاصنل البنذور والحاصنل البنايولوجي وهنذا يشنير إلن  أهمينة ابنتخناب 

 في تحسين هذت الص ات ومن المتوق  أن تكون ابستجابة لالنتخاب كبيرة عند الر بة في تحسينها.
الورا ي لبعل الص ات المختل ة في نباتات الجيل ال اني ووهور نباتات تحمل  منارا  كنتيجة لعملية ابنعزال .4

ذات مواص ات متبايننة منن حينم الشنكل واللنون وصن ات الحاصنل ومكوناتنه كنتيجنة لنذلخ نوصني باسنتغالل 

 هذت ابنعزابت في برامج التربية والتحسين.

 

INBREEDING DEPRESSION AND EXPECTANT GENETIC ADVANCE IN F2 
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ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the performance of hybrids and their parents for 

identify promising hybrids and the objectives to develop single cross hybrids in 
addition to estimate inbreeding depression , some genetic parameters , phenotypic and 

genotypic correlation for the studied characters. An experiment was conducted by 

using four varieties of faba bean (Vicia faba L.) viz., 1- French (Aguadulce) 2- Syrian 

(Shami) 3- Spain and 4- Holland , were Full diallel crossing carried out according to 

(Griffing 1956) first method (Model I) to produce F2-Hybrids of twelve single hybrid 

from self pollination of F1 hybrid during the growing season 2009/2010. The parents 

and F2 hybrid were planted by using Randomized Complete Block Design (R.C.B.D.) 

with three replications at vegetable field of the Horticulture and landscape design 

department , College of Agriculture and Forestry , Mosul University , during the 

growing season  2010/2011. 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 7102( 5( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (5)   7102 
 

81 

Results showed that parents and F2S were significantly different for all the  

studied characters , parent 1- French (Aguadulce) was found to be the best for green , 

dry pods yield , seeds yield and biological yield , whereas the hybrid (2×3) for the 

green , dry  pods yield and seeds yield , while the hybrid (2×1) for the biological yield. 

F2 hybrid exhibited a significant inbreeding depression for all the studied characters. A 

significant additive variance were found for all studied characters except date 

flowering and no.of seeds per pod. Narrow sense heritability was higher for: Plant 

height , no.of branches/plant , pod length , 100 seed weight ,  green , dry  pods yield 

and seeds yield , which indicated an additive gene action for these characters. Over 

dominance were found for: flowering , maturity date , no.of pods/plant , no.of seeds 

per pod and biological yield. Genetic advance expectant in F3 hybrid  were found for 

most studied characters , which indicates the importance of selection for improving 

these characters. The higher phenotypic and genotypic correlation were found between 

dry pods yield and seeds yield. 

Keywords: Diallel Cross , Inbreeding Depression , Genetic Advance and Faba bean. 
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 المصادر
فني حنطنة الخبنز  F2التحليل الورا ي للتهجينات التبادلية للجيل ال ناني  (.2005)  وان  إسراء منيب محمد عليا

Triticum aestivum L. العراق جامعة الموصل –علوم الحياة  –. رسالة ماجستير  كلية التربية. 

 التحصنننننننننننيل الننننننننننورا ي للمقننننننننننندرة ابتحادينننننننننننة وقنننننننننننوة الهجنننننننننننين (. 1997) بحننننننننننو  مناهنننننننننننل نجينننننننننننب

 – كلية العلوم –. أطروحة دكتورات  قسم علوم الحياة.Hordeum vulgare Lومعامل المسار في الشعير
 .العراق – جامعة الموصل –جامعة 

. تقندير قنوة الهجنين وال عنل الجينني وابرتبناط النورا ي والموهنرث فني (a 2012) الحمداني  شامل ينونس حسنن

  .85-99 40 (1)مجلة زراعة الرافدين:. .Vicia faba Lالباقالء 
. تقنويم األداء وابرتبناط والتحسنين النورا ي المتوقن  للحاصنل ومكوناتنه (b 2012)الحمداني  شامل يونس حسنن 

 .55-67 40 (2):مجلة زراعة الرافدين ..Vicia faba Lفي الباقالء 
 التندهور النورا ي وبعنل المعنالم الورا ينة (.2013) محمند هناني محمند ألنعيمنيشامل يونس حسنن والحمداني  

 (: مقبول للنشر.1) 5مجلة الكوفة للعلوم الزراعية في الباقالء. وحاصل هجن الجيل ال اني و لنم
المقندرة ابتحادينة ومعامنل المسنار لصن ات كمينة فني الجينل ال ناني منن  (.2001)الص ار  رائد سنالم احمند دا د 

دكتنورات  قسنم علنوم أطروحنة  ..Hordeum Vulgare Lالتهجينات التبادلية ألحد عشر صن اً من الشنعير
 .العراق – جامعة الموصل –كلية العلوم  –الحياة 

ابستبدال الجزئي لطحين الحنطة بطحين الباقالء وت  يرت فني الصن ات  (.2010)عبد الحليتان  عبد المنعم طايس 
 – جامعنة الموصنل –رسالة ماجستير  كلية الزراعة والغابنات الريولوجية والتصنيعية لبعل المخبوزات. 

 .العراق

 –الطبعة ال ال ة  مديرية دار الكتب للطباعة والنشر .أساسيات علم الورا ة (.1999)العذارث  عدنان حسن محمد 
 جامعة الموصل.

أطروحنة  ..Zea mays Lقوة الهجنين وال عنل الجينني فني النذرة الصن راء  ..(1999)علي  عبدت الكامل عبد هللا 
 .العراق – جامعة الموصل –دكتورات  كلية الزراعة والغابات 

تطبيقنات التقنينة الحيوينة فني تحسنين المحاصنيل الحقلينة اال نول البلندثا (. 2009)  سالم بنن سن ر حمنود الغامدث
 السعودية. –جامعة الملخ سعود  –أطروحة دكتورات  كلية علوم األ ذية والزراعة 

المجلنة األردنينة فني . .Vicia faba L (. ورا ة بعنل الصن ات فني البناقالء2009ال هادث  محمد يوسف حميد )
 .518-507(: 4)5 العلوم الزراعية

(. الجهاز المركزث ل حصاء. إنتاج المحاصيل والخضراوات. مديرية اإلحصاء الزراعينة هيئنة 2010مجهول  )
 جمهورية العراق. –مجلس الوزراء  –التخطيط 

(. إنتنناج الخضننروات  )الجننزء 1989عبندول )مطلنوب  عنندنان ناصننر وعنز النندين سننلطان محمند وكننريم صننالذ 
 جامعة الموصل. – ال اني(. وزارة التعليم العالي والبحم العلمي

 جامعة الموصل.  مدخل البقوليات في العراق. دار الكتب للطباعة والنشر .(1982)المعيوف  محمود احمد 
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